Vergunningsprocedure Eilandsverordening natuurbeheer
Eilandsverordening natuurbeheer

Inleiding
Dit informatieblad gaat over de procedure voor het aanvragen van vergunningen
en ontheffingen op basis van Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire. Het is
bestemd voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties die meer over
deze procedure willen weten. Alleen de belangrijkste vergunningen worden in dit
informatieblad besproken. Voor gegevens over een vergunning om bomen of
cactussen te mogen vellen, wordt verwezen naar het ‘Informatieblad beschermde
bomen’.
Vergunningaanvraag
Aanvragen voor een vergunning of
ontheffing richt u aan het
Bestuurscollege,
Plasa
Reina
Wilhelmina 1, Bonaire. Het verdient
aanbeveling om gelijktijdig een kopie
van de aanvraag te sturen aan de
Afdeling Milieu- en Natuurbeleid
(MNB) van de Dienst Ruimtelijke
Ontwikkeling en Beheer (DROB),
Kaya Amsterdam 23, Bonaire.
Voor een vergunningaanvraag zijn
leges van Naf 25,- verschuldigd en
moeten twee plakzegels van Naf 5,worden aangeschaft.
Vergunningaanvragen
die
niet
compleet zijn worden niet in
behandeling genomen. De Afdeling
Milieu- en Natuurbeleid (MNB) heeft
aanvraagformulieren
voor
een
vergunning beschikbaar en kan
informatie geven over de procedure
(tel: 717 – 8130).
Procedure
vergunning
natuurbeheer
De procedure voor het verkrijgen van
een vergunning of een ontheffing op
grond van de Eilandsverordening
natuurbeheer Bonaire verloopt in
grote lijnen als volgt:
• indienen van de aanvraag bij
bestuurscollege;

•
•
•

•

•

•

•

het bestuurscollege legt de
aanvraag gedurende 14 dagen
ter inzage;
de
terinzagelegging
wordt
bekend gemaakt in enkele lokale
kranten;
belanghebbenden
kunnen
schriftelijke
bedenkingen
indienen bij het bestuurscollege
gedurende
de
termijn
van
terinzagelegging;
het bestuurscollege hoort de
Commissie
Natuurbeheer
Bonaire (CNB) en neemt een
beslissing binnen 90 dagen na
het in ontvangst nemen van de
aanvraag;
indien
nodig
kan
het
bestuurscollege de termijn van 90
dagen eenmalig met 30 dagen
verlengen;
belanghebbenden
die
bedenkingen hebben ingediend
worden schriftelijk geïnformeerd
over de beslissing;
in sommige gevallen wordt de
beslissing gepubliceerd in enkele
lokale kranten.

Commissie Natuurbeheer Bonaire
De
Commissie
Natuurbeheer
Bonaire (CNB) is een wettelijk
ingesteld adviesorgaan voor het

bestuurscollege.
De
commissie
adviseert gevraagd en ongevraagd
over het natuurbeheer op Bonaire.
De
commissie
verstrekt
ook
adviezen over vergunningen of
ontheffingen op basis van de
Eilandsverordening
natuurbeheer.
De commissie vergadert maandelijks
en
behandelt
dan
alle
binnengekomen
vergunningaanvragen.
Het
secretariaat van de commissie wordt
gevoerd door de Afdeling Milieu- en
Natuurbeleid
van
DROB
(MNB/DROB).
Over het werk van de commissie is
een
apart
informatieblad
beschikbaar.
Watersportbedrijven
Bonaire is wereldwijd bekend
vanwege de koraalriffen. Deze riffen
zijn erg kwetsbaar, vandaar dat de
zee rond ons eiland tot een
beschermd
natuurpark
is
uitgeroepen. De zee en de
koraalriffen oefenen een grote
aantrekkingskracht uit op allerlei
recreanten,
maar
tegelijkertijd
hebben ze ook een beperkte
draagkracht.
Om de druk op het rif te kunnen
regelen, hebben bedrijven die
gebruik maken van het
onderwaterpark een vergunning op
grond van de Eilandsverordening
natuurbeheer nodig. Deze
vergunning is nodig naast de
vestigingsvergunning. Voor
duikbedrijven geldt dat al jarenlang.
Voor duikbedrijven geldt bovendien
een zeer terughoudend beleid
(moratorium) bij het verstrekken van
nieuwe vestigingsvergunningen. Dit
is slechts in zeer beperkte gevallen
mogelijk.

Voor andere bedrijven die diensten
of voorzieningen aanbieden waarbij
gebruik wordt gemaakt van het
onderwaterpark, is de
vergunningplicht op grond van de
Eilandsverordening natuurbeheer
een nieuwe regel. Denk aan
ondernemers die vaartuigen of
watersportmateriaal verhuren of
onderricht geven in die watersporten.
Het geven van zwemles is
uitgezonderd. Ook voor het
bedrijfsmatig vervoeren of
begeleiden van personen in het
onderwaterpark is een vergunning
nodig. De vergunninghouders zijn
per vestiging een jaarlijkse
gebruiksvergoeding van $ 840,- (Naf
1.500,- ) verschuldigd aan de
beheerder van het onderwaterpark.
Zie voor meer informatie hierover het
‘Informatieblad
gebruiksvergoedingen’.
Aanleggen van een bouwwerk
De zee om Bonaire tot 60 meter
diepte is een natuurpark: het Bonaire
National Marine Park. Dit is een
unieke situatie waarmee we
natuurlijk zorgvuldig rekening
moeten houden.
Bij het bouwen van een zeewering,
pier, platform, overhangende
constructie, trap, ladder, strandhut,
of elk ander soort bouwwerk in,
boven of aan de rand van het
onderwaterpark, gelden daarom
eisen. Die eisen worden vastgelegd
in vergunningen. Vaak dient men te
beschikken over twee vergunningen:
• vergunning natuurbeheer op
grond van de Eilandsverordening
natuurbeheer Bonaire (A.B. 2008,
no. 23);

•

bouwvergunning op grond van de
Bouw en woningverordening
(A.B. 1961, no.17).
Pieren mogen alleen worden
aangelegd tussen Punt’i Waya (poort
van Hato) en Punt Vierkant.
Privé pieren of steigers in het
onderwaterpark zijn niet toegestaan.
Ook voor groot onderhoud aan de
eerdergenoemde bouwwerken is een
vergunning op grond van de
Eilandsverordening natuurbeheer
Bonaire nodig.
Voor het aanvragen van een
vergunning voor een bouwwerk in
het onderwaterpark is bij
DROB/MNB een apart
aanvraagformulier beschikbaar. Voor
het gebruik van een bouwwerk met
vergunning is een jaarlijkse
gebruiksvergoeding verschuldigd.
Zie het ‘Informatieblad
gebruiksvergoedingen’ voor meer
gegevens.
Aanleggen van een meerboei
Meerboeien mogen alleen worden
aangelegd tussen Barkadera en
Punt Vierkant. Voor de aanleg van
een meerboei in het onderwaterpark
is
een
vergunning
van
het
bestuurscollege nodig. Degene die
een privé meerboei aanvraagt, dient
ingeschreven te staan in het
bevolkingsregister van Bonaire. Een
bedrijf dat een boei wil aanleggen,
moet
beschikken
over
een
vestigingsvergunning
en
ingeschreven staan bij de Kamer van
Koophandel. Het vaartuig waarvoor
de boei wordt aangelegd, moet
eigendom zijn van de aanvrager en
geregistreerd (NB-nummer) zijn bij
de havenmeester. De boot mag niet
langer zijn dan 18 meter. Langere

schepen moeten in de (jacht)haven
aanleggen.
Beroepsvissers
zijn
vrijgesteld van leges en kosten voor
de aanleg van een meerboei als hun
boot niet langer is dan 7 meter en de
motor niet krachtiger is dan 25 pk.
Een meerboei mag alleen worden
aangelegd door of onder toezicht
van het personeel van het Bonaire
National Marine Park. Voor de
aanvraag van een vergunning voor
een meerboei is een apart formulier
bij DROB/MNB beschikbaar.
Voor het gebruik van een meerboei
is een jaarlijkse gebruiksvergoeding
van $ 280,- (Naf 500,-) verschuldigd.
Aanleggen van een strand
Bonaire wordt omgeven door
koraalriffen. Koraalriffen horen tot de
rijkste
en
meest
kwetsbare
ecosystemen
ter
wereld.
De
aanwezigheid van de koraalriffen
direct langs de kust wordt mede
verklaard door de afwezigheid van
stranden. Koralen kunnen slecht
tegen zand. Wanneer ze teveel zand
op zich krijgen, verstikken de
poliepen. Door de langdurige invloed
van kleine hoeveelheden zand
sterven ze uiteindelijk ook.
Voor het aanleggen van een strand
of het aanvullen van een bestaand
strand met zand is daarom een
vergunning van het bestuurscollege
nodig. Een vergunning wordt alleen
verstrekt als:
• de aanleg gebeurt voor de bouw
van een hotel met meer dan 100
kamers;
• er geen strand in de onmiddellijke
omgeving is;
• het strand vrij toegankelijk is;
• het strand aan drie zijden is
beschermd door een keermuur;

•

voor de aanleg van een strand
zeezand wordt gebruikt.
Voor het gebruik van een aangelegd
of aangevuld strand is een jaarlijkse
gebruiksvergoeding verschuldigd.
Zie het ‘Informatieblad
gebruiksvergoedingen’.
Onderzoek
Degenen die op Bonaire onderzoek
willen doen in de natuur op het land
of in zee waarbij beschermde
planten worden beschadigd, moeten
hiervoor een vergunning aanvragen

bij
het
bestuurscollege.
Voor
onderzoek waarbij een beschermde
diersoort
wordt
gevangen
of
verstoord
geldt
hetzelfde.
De
vergunningsprocedure voor een
onderzoeksvergunning is wat korter
dan
gebruikelijk
omdat
de
terinzagelegging
van
de
vergunningaanvraag
en
de
mogelijkheid tot het indienen van
bedenkingen niet van toepassing
zijn.

NOS NATURALESA TA NOS TESORO!

